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Драги наши читаоци,  
 
ученици и професори, 
 
пред вама је још један број школског листа 
„Економац“. Редакција листа има ту част 
да вам представи ново издање и да тиме 
обогати наш школски живот.  
 

 Наши ученици су и овог пута вредно 
радили и потрудили се да и овај број 
часописа буде занимљив, поучан и хвале 
вредан. Циљ нашег часописа јесте да 
истакне разноврсне таленте наших 
ученика, да ученике и професоре упозна са 
новим темама и да занимљива дешавања 
представи из ђачког угла.  
 

 Часопис је већ усталио 
традиционалне рубрике. И овог пута смо се 
потрудили да будемо стручни, да покажемо 
наша ликовна и литерарна остварења, да 
будемо психолошки настројени. Такође смо 
желели да будемо занимљиви и у току са 
дешавањима. Наши ученици су били вредни и 
на терену и обавили су интервјуе које ћете 
имати прилику да прочитате овде.  
 

 Упознајте се са оним што је 
обележило протекли период од почетка ове 
школске године, са оним што је у школи 
одрађено у претходним месецима, а такође 
и са оним што планирамо да урадимо у 
школи. Надамо се да ће овај „Економац“ 
мотивисати и ученике и професоре на 
мноштво нових и креативних идеја.  
 

 „Економац“ вам са великим поносом и 
задовољством саопштава још једну новину: 
од сада, наш часопис можете наћи и у 
електронском издању, на сајту наше школе! 
Економска школа је ове године домаћин 
светосавске приредбе, а догађај ће посебно 
уприличити и зачинити нови број 
„Економца“. 
 

 Желимо вам да уживате на 
страницама нашег листа. Редакција 
„Економца“ вас весело поздравља речима: 
нека ваше најновије читалачко путовање 
почне управо овде и сада! :) 
 
 
 

Редакција часописа 
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СЛАВИМО СВЕТОГ САВУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Десанка Максимовић 

 
САВИН МОНОЛОГ 

 
Ноћас ће кроз сан родитеља мојих  

слутња тешка 
замахати црним огромним крилима, 

и браће моје кроз срца витешка 
страх ће минути. 

 
А ја ћу већ бити далеко од родних села, 

на домаку светогорских тихих манастира, 
клечаћу већ крај манастирског прага бела 

пун молитве и мира. 
 

И кад бекства синовљег стигну тужни гласи 
до властеле наше и кнежева, 

резаће већ свети оци моје власи; 
и душа под небом јутарњим као шева 

биће високо. 
 

А кад мати моја пружи убогом комад хлеба 
и помене у молитви име изгубљеног чеда, 

срце ће куцати моје испод свештеничког руха 
и спазићу где ме Христос  

право у очи гледа. 
 

Куцнуо је час светог завета. 
Никад више видети нећу мили очински кров, 

ни слушати благог мајчиног савета, 
ни с браћом младом кренути у лов. 

 
Никад више са ових кнежевских трпеза 

нећу чути звук купа и кондира, 
и одоре своје царске од златнога веза 

заувек скинућу. 
 

А кад манастирске прекорачим праге мирне, 
у осамљеничка кад ступим дворишта 

и удахнем мирис свете смирне, 
душа моја од живота више ништа 

неће тражити. 
 

Молићу се тада за спас српског рода, 
за родитеља својих благ и побожни крај, 

и да браћа моја кроз живот иду светла хода, 
као анђели кроз рај.  
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ИЗВЕШТАЈ О УРЕЂИВАЊУ ШКОЛСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ 

 У току прошле школске године започет је велики пројекат сређивања школске библиотеке. 
Пројекат је иницирала професорка психологије и руководилац библиотекарске секције Марија 
Ђорђевић. Чланови библиотекарске секције свесрдно су свакодневно радили на сређивању 
библиотеке, а највише су се у раду истакли: Ивана Милетић , Драгана Николић и Никола 
Максимовић из одељења II/2, као и Ивана Гочманац, Драгана Сарић, Александра Вукоичић и 
Кристина Ћосић из одељења II/1.  
 
 Сређивање библиотеке још увек траје, а остварен је велики напредак у досадашњем раду. 
Библиотека до пре извесног времена уопште није подсећала на простор који се може назвати 
библиотеком, већ је садржао велики број оштећених књига као и књига непопуларне грађе. Такве 
књиге уредно су отписане, евидентиране електронски и архивиране. Такође, многе књиге стајале су 
у неадекватним ормарима, под именом других аутора. Чланови секције имали су огроман посао: да 
поваде све књиге из ормара, да их сложе по азбучном реду и да их поставе на одговарајуће место. 
Чланови секције су такође уредили мали кутак где ће љубитељи књига моћи да на миру читају и 
баве се истраживачким радовима. Професорка Марија потрудила се да тај кутак буде посебно 
украшен. Ормари у којима се налазе књиге уредно су очишћени, обележени словима по азбучном 
реду, именима писаца и фотографијама са ликовима неких од њих.  

 У сређивању библиотеке има још 
пуно идеја. План је да се на једном делу 
зида нацрта дрво као симбол успеха, као 
и да се замене врата библиотеке и да се 
поставе нове слике неких од светских 
великана књижевности. Још једна од 
активности која је у току јесте 
сакупљање књига како би се увећао 
фонд библиотеке. 

 Од самог почетка уређивања школске библиотеке 
па до данас, чланови библиотекарске секције су, уз 
свесрдну подршку и помоћ професорке Марије 
Ђорђевић, видно напредовали у раду. Међутим, овом 
тиму предстоји још пуно посла, али је заједничка идеја 
водиља да ће се библиотека, несумњиво, у свом изгледу 
и намени довести до савршенства. 

Приредила: Гочманац Ивана II1 
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Били смо на сајму књига 

у Нишу 
 

 Као и сваке године у Нишу, 
организован је 54. сајам књига и графике.  
Сајам књига одржан је у хали Чаир у периоду 
од 21. до 29. октобра. Крилатица 
овогодишњег сајма је ПОХВАЛА КЊИЗИ. 
 
 Организатор сајма, Нишки културни 
центар, потрудио се да доведе наше највеће и 
најзначајније издавачке и књижарске куће. На 
сајму је 70 издавачких кућа презентовало 
своја издања. Штандови су били препуни  
издања из области лепе књижевности, 
уметности, свих научних и техничких 
области, уџбеника, као и садржаја из 
популарне литературе. 
 
 Економска школа је ово путовање 
организовала као награду за 14 ученика која 
су учествовала у уређењу школске 
библиотеке и секцијама српског језика и 
књижевности. 
 
 Сајам су посетила деца из разних 
школа са југа Србије, јер су многе школе 
организовале долазак из својих градова. Наша 
пратња на сајму биле су  професорице Милија 
Јевремовић, Љиљана Лазаревић, Бојана 
Милошевић и Марија Ђорђевић. 
 
 Осим што смо отишли на сајам да би 
купили књиге по сајамским попустима, 
сликали смо се са ауторима најпродаванијих 
књига у 2017. години, што је за нас 
представљало огромно задовољство. 
 
  Велико хвала Економској 
школи што је препознала марљив рад ученика 
и наградила нашу активност у ваннаставним 
активностима. Предлажемо свим ученицима 
да се ангажују! Надамо се да ће ова наградна 
путовања постати традиција у нашој школи. 
 
 
 
 
Приредиле: Пантовић Анђела, Миленковић 
Тамара и Миливојевић Јелена, I1  
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 СТРУЧНА ПОСЕТА.... 
 

.... МОМЧИЛО ЦОНИЋ, НАСТАВНИК ВЕШТИНА 

Приредила: Редакција часописа 

  
 Момчило Цонић, наставник вештина за гастрономску групу предмета на Високој пословној 
школи струковних студија у Лесковцу, одржао је маја 2017.године угледни час у Економској школи 
у Куршумлији. Професор Цонић је учесник бројних међународних такмичења у гастрономији, члан 
WАКС – а, међународни судија на такмичењима и специјалиста аутохтоне гастрономије.  

        
  
 

  
 Наставник Цонић је са својим асистентима 
показао више гастрономских вежби ученицима 
кулинарског смера Економске школе, а наставници 
куварства су имали прилику да се додатно едукују. 
Ученици су позитивно реаговали на друштво славног 
кувара, а притом су и они одрадили вежбе и показали 
вештине стечене у досадашњем школовању. Ова 
посета је резултат успешне сарадње Високе пословне 
школе у Лесковцу и Економске школе у Куршумлији.  
 
 
 Директор Економске школе Ратомир Пантовић 
је нагласио да је ово једна у низу предстојећих 
заједничких акција. Циљеви ове посете су вишеструки: 
демонстрирати ученицима знање и вештине, 
унапредити сарадњу двеју школа, а посебно указати 
ученицима на могућности даљег школовања на 
смеровима Високе пословне школе у Лесковцу, као 
што су: туризам и угоститељство, технологија хране и 
гастрономије, менаџмент финансија, рачуноводства и 
банкарства. Економска школа у Куршумлији је веома 
задовољна што је овом приликом унапредила знања 
својих ученика и наставника и отворила путеве даље 
сарадње са Високом пословном школом у Лесковцу. 
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ПРЕПОРУКА 
 

ИЗ КАБИНЕТА ИЗ КАБИНЕТА 
КУВАРСТВАКУВАРСТВА  

Пилетина са триом пиреа и сосом 
 од белог вина 

 

Нутритивна вредност: 

 
 

Потребне намирнице (за две порције): 
  

Метода припреме: 

Пилеће бело месо 
сланина 
суве кајсије 
маслиново уље 
тврди сир 
целер 
кромпир 
шаргарепа 
броколи 
неутрална павлака 
путер 
бело вино 
нана 
со 

300г 
100г 
35г 
35г 

0,5дл 
70г 

120г 
30г 

150г 
2дл 
50г 

0,5дл 

Пилеће груди очистимо од костију, 
хрскавице, масноће и коже па филе 

засечемо на начин „лептир“ (butterfly) а 
затим га пунимо са сланином, наном, 

филом од сувих шљива и сувих кајсија. 
Печемо у тигању уроловано у фолију у 
виду бомбоне. Као прилог припремамо 

трио пиреа, један од целера, један од 
шаргарепе и један од броколија. За 

декорацију препремимо чипс од тврдог 
сира. Сос припремамо од белог соса и 

белог вина. 
  
  
  
  

    Препорука вина: 

    Златни талијански ризлинг, Фрушка 
гора 
(Сервира се на температури 10-12°C) 

kcal proteini (g) ugljeni –hidrati (g) lipidi (g) 

1970 83,52 41,16 191,98 

Ca (mg) K (mg) Mg (mg) P (mg) 

177 797 43,6 572,5 

Vit. A (mg) Vit. B (mg) Vit. C (mg) 

3 7,856 22,4 
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ИНТЕРВЈУ 

Жарко Ђурић - директор специјалне 
болнице за рехабилитацију 

  
 Специјална болница за рехабилитацију Пролом бања је 
формирана 2009.године као „ћерка фирма“ матичне компаније 
Планинка. Састоји се од Профитних центара Пролом бања и 
Луковска бања. Понуда болнице представља спој здравствених, 
рекреацијских и wellness програма, при чему се води рачуна о 
квалитету услуга уз лични приступ сваком госту.  

1. Шта Вас је мотивисало да упишете Економски факултет? 
 Од детињства сам нагињао ка економским наукама. Завршио сам Економску школу у Куршумлији, с тим 
што је тада то било усмерено образовање. При одабиру факултета нисам имао притисак од стране родитеља, већ је 
то била моја жеља. Нисам лутао, тачно сам знао шта желим да упишем. 
2. Колико Вам знање стечено на факултету помаже у раду? 
 Многи предмети са факултета имају додирних тачака са мојим садашњим радом: рачуноводство, 
књиговодство, маркетинг, истраживање тржишта. Углавном, сви практични предмети су ми у тренутном послу од 
великог значаја. 
3. Веома сте успешни. Шта је кључ Вашег успеха? 
 За успех фирме потребан је рад, пре свега, као и примена нових технологија. Наша фирма је једина у 
Куршумлији која сваке године остварује повећање прихода. Луковска бања је посебан пример. За период од 18 
година је од једног малог објекта дошла до капацитета од 75 000 посета у хотелима и 20 000 у приватном 
смештају, што представља велики успех. У просеку, то је 8 дана проведених у бањи по особи.  

4. Код којих болести се примењују наше бање? 
Пролом је специјализована за болести бубрега и коже, док 
је Луковска бања погодна за реуму, артритис, промене на 
костима, као и за постоперативне периоде. Вода из 
Луковске бање јако прија људима због топлоте 
(температура воде се креће од  28 до 69 степени целзијуса) 
и богата је сумпором.  
5. Колико развој туризма и бање утиче на запошљавање 
локалног становништва?  
 Запошљено је углавном целокупно становништво 
Луковске бање које је радно способно. Од укупно 250 
радника, 210 је у сталном радном односу, док остали раде 

по потреби. Луковска бања је једина месна заједница у којој се задњих година повећао број становника. Све више 
младих брачних парова се одлучује да остану да живе и заснују породицу у Луковској бањи. Планинка им излази 
у сусрет пружајући им шансу да раде у њеним објектима. Такође, Планинка је обезбедила стипендије за децу 
својих радника, и за ученике и за студенте. 
6. Велики број наших ученика раде у вашим бањама. Да ли сте упознати са њиховим радом и знањем које 
су донели из наше школе? 
  Наравно да јесам. Раде ученици који су завршили смер кулинарски техничар, као и економски техничар. 
Тренутно је у радном односу 15 ученика. Наравно, потребна је пракса, али знање које су донели из школе је 
полазна основа за даље усавршавање. 
7. Да ли има страних туриста? Колико су задовољни и да ли се њихов број повећава? 
 Од свих туристичких посета, 18% представљају страни туристи. Углавном долазе из Русије, Бугарске, 
Немачке, Шведске, али се у задње време појављују туристи из Хрватске и Македоније. Руски туристи су на дужим 
боравцима, док туристи из региона долазе за викенд или празнике. Јако су задовљни услугом, што доказују  
њихови поновни доласци 
8. Шта привлачи туристе и шта их мотивише да поново долазе? 
 То су углавном природне лепоте. Туристе одушевљава нетакнута природа у бањама. У Пролом бању их, 
сем природе, доводи пролом вода, док за Луковску бању везују топлу воду и велики број термалних извора. 
Оквирно, 50—60% туриста нас поново посети. 
9. Колики је допринос маркетинга у вашем пословању? 
 Маркетинг представља основу пословања. Јако је битан за продају, за промоцију бања. 
10. Који су ваши даљи планови за развој? 
 Луковска бања почиње са изградњом новог хотела са већим смештајним капацитетом који ће имати 
четири звездице. У Пролом бањи је отворен велнес центар, док се у Куршумлијској бањи планира реновирање 
смештајног капацитета и потребно је одрадити маркетинг да би се привукли нови гости. Потребно је пуно 
улагања. Такође, континуирано се ради на побољшању услуга и односа према гостима. 

Приредила: Смиљковић Сандра IV1 
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 Ученице првог разреда, Пантовић Анђела, Миленковић Тамара и Миливојевић Јелена, обавиле су 
интервју са Дејаном Ракићем, професором историје у Економској школи. Професор Дејан Ракић ради  у 
нашој школи  већ три године. У досадашњем раду остварио је пријатан и коректан однос са ученицима. 
Ученици радо присуствују часовима историје и усвајају лепа знања. 

 
Захваљујемо се професору на посвећеном времену и пажњи.  

 

1. Ако посматрате систем образовања за време вашег школовања и данас, 
који систем је бољи? 

Сваки систем је посебан, сматрам да је систем по којем сам ја учио у неким 
сегментима био бољи од овог данас. 

2. Да ли волите рад са децом? 

Да, волим и радо га обављам. 

3. Какав је осећај бити један од омиљенијих професора међу ученицима? 

Ако ви тако кажете, онда сам ја срећан због тога. 

4. Да ли се слажете да треба организовати ђачке екскурзије? 

Да, залажем се за то и сматрам да екскурзије имају едукативне сврхе и може се доста дога научити уз забаву 
и дружење 

5. Да ли су ученици заинтересовани за ваш предмет и учење историје? 

То све зависи од интересовања ученика и од теме која се обрађује. 

6. Који образовни смер, по Вашем мишљењу, децу данас највише интересује? 

Мислим да децу данас највише привлаче технологије и да се највише ученици према томе усмеравају. 

7. Које су ваше врлине у овој школи? 

Најбоље ученици знају врлине професора, мислим да имам коректан однос са ученицима. 

8. Како се суочавате са школским проблемима? 

Тако што покушавам да их решим кроз разговор и у неком умирујућем тону. 

Шта имате да кажете за крај? 

Драго ми је што сте одабрали мене као једног од дражих професора за интервју за школски часопис 
Економац.  

 

Historia magistra vitae est.  

ИНТЕРВЈУ 
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                    ШКОЛСКА АНКЕТА 
                   - насиље у школи -  

 
 

  Насиље дефинишемо као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или 
невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и 
достојанства деце/ученика. 
 
 Постоје различити облици насиља: 
 
¨ Емоционално/психичко насиље - тренутно или трајно угрожавање психичког и емоционално здравља 

детета, 
¨ Физичко насиље - стварно или потенцијално телесно повређивање детета/ученика, 
¨ Електронско насиље - злоупотреба информационих технологија (мобилни телефон, интернет и друго), 
¨ Сексуално насиље - укључивање деце у сексуалну активност коју она не схватају и за коју нису 

развојно дорасла, 
¨ Социјално насиље - искључивање детета или деце из групе. 
   
 Вршњачки тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања одрадио је са ученицима 
Економске школе анкету на тему насиља. Одговоре на анкету је дало 43 ученика.  

Да ли си упознат са облицима насиља? 
 

ДА - 52.8% 
 

НЕ - 28.3% 

Ученици сматрају да до насиља 
долази због љубоморе, оцена, 

несугласица... 

Ученици су чули за физичко 
насиље, психичко и вербално. 

Ученици сматрају да је 
најзаступљенији облик насиља у 
школи: 
 
¨ физичко - 28.3% 
¨ психичко - 26.4% 
¨ вербално - 22.6% 

Њих 45.3% сматра да школа 
предузима мере како би спречила 

насиље. 

Предлози за спречавање насиља у 
школи: 

¨ организовање акција 
¨ упознавање ученика са 

правима  
¨ уважавање мишљења 

Редакција часописа 
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ХАЈДЕ ДА БУДЕМО СТРУЧНИ! 

    Административна делатност одвија  се путем канцеларијског пословања. Радна места на којима се 
обављају канцеларијски послови подразумевају примену правила пословног понашања (бонтон). 
    Међусобно уважавање и поштовање, толеранција, флексибилност, поверење и спремност на 
сарадњу су основни постулати на којима почивају пословни односи. 
    Реч бонтон је француског порекла и дослован превод је добар тон тј. лепо понашање, леп начин 
изражавања. 
 
      Пословни човек увек треба да буде: 
• уредан, свеж и физички одморан; 
• ведар и радно расположен (породични проблеми не треба да  
буду предмет размишљања док је на послу);  
•комуникативан на себи својствен начин; 
▪ послован , креатива, оперативан и достојанствен;    
 
        Пословни човек никад: 
• не користи непристојне и погрдне речи  
• не упушта се у препирке и свађе 
• недозвоља да га пословни сарадник или било ко провоцира  
• не гестикулира превише 
• не говори и не смеје се прегласно 
• не оговара сараднике, пријатеље или директора  
• не пије алкохолна пића током радног времена  
• не доручкује за радним столом. 
 
Једна  од најбитнијих ставки у послу је комуникација.  У невербалној 
комуникацији се приликом размене информација, порука или 
саопштења користе: 
•Покрет 
•Мимика 
•Став и држање тела  
•Мирис  
•Додир 
 
Ток информација у комуницирању назива се 
комуникациони канал и може да буде: 
•Слушни 
•Видни 
•Мирисни 
•Тактилни 
•Који се шреноси чулом укуса 

Правила понашања у канцеларији 

Приредила: Смиљковић Сандра IV1 
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Природа се некад на невероватне начине поиграва са људима! 
У целом свету, стотине милиона људи има неки ментални поремећај, а то утиче и на њихове најближе. 
Сваки четврти човек ће у неком периоду свог живота имати неки психички поремећај. Стручњаци 
дефинишу ментални поремећај као озбиљну промену у размишљању и контролисању емоција, као и у 
понашању. Такво стање често утиче на однос оболеле особе с другима и на њено суочавање са животним 
изазовима. 

ПСИХОЛОШКИ КУТАК 
Приредила Марија Ђорђевић, психолог 

Синестезија 
 Синестезија је неуролошки феномен у ком се 
чула уједињују и преплићу. Слике притом добијају укус, 
звуци боје, а време изгледа као простор. Овај феномен је 
наследне природе и присутан је код 2 – 4% популације. 
ЛСД и мескалин изазивају исте ефекте као код 
синестезије. 

Овако људи са синестезијом „виде“ песму “Imagine”, John 
Lennon 

 
 

Митоманија 
 Митоманија представља склоност ка 
преувеличавању догађаја или тежњу да се измишљени 
догађаји прогласе истинитим. Митоман настоји да верује 
у своју истину и уверава сваког у њу, а оног који не 
верује проглашава непријатељем.  
 Прави митоман измишља причу која је сложена, 
али у којој он или она игра главну улогу.  У извесним 
случајевима митоман се тешко открива. С друге стране, 
то могу бити и „провидне” лажне приче о томе како је 
особа у ствари дете неке славне личности, или пак особе 
племенитог порекла, неке личности с естраде, из света 
политике... Некад митоман себе представља као особу 
која је писац кога ће ускоро открити, филмски редитељ 
који само што није снимио филм у Холивуду и слично.     
Често је циљ приче коју митоман плете постизање важне 
улоге, па макар и кроз улогу „жртве”. Тада митоман 
измишља причу у којој је увек недужна жртва несрећних 
животних околности. Те сажаљења вредне околности 

оправдавају њено понашање... Слушалац је натеран да 
саосећа са „жртвом” и њеним патњама. 
 

Еротоманија 
Еротоманија је сумануто уверење 
особе (најчешће женског пола) да је 
непозната, славна, богата или особа 
високог друштвеног статуса 
(најчећше мушког пола) заљубљена 
у њу. Овај поремећај карактерише 
лажно веровање да је та особа 
предмет нечије љубави или 
сексуалне жеље. Током епизоде 
еротоманије, пацијент верује да 
скривени обожаватељ исказује 
своју склоност посебним 
сигналима, телепатијом, или 
порукама, на шта пацијент узвраћа 
љубавним писмима, телефонским 
позивима, поклонима и посетама. 
Сваки покушај објекта нестварне 
љубави да порекне било какву 
наклоност према еротоману, 
еротоман оправдава чињеницом да 

та особа мора да крије  ту забрањену љубав од остатка 
света.  

 
Синдром експлодирајуће главе 

Пацијенти верују да се око њих чују изузетно 
гласни звукови - као што су експлозије бомби, пуцњава 
или ударање чинела - али ти звукови се одигравају само у 
њиховој глави. 

Верује се да тога дововоди стрес или проблеми са 
средњим ухом. Људима који пате од овог поремећаја, 
звукови најчешће долазе када тону у сан или сат - два 
после успављивања. Звукови су понекад праћени 
визуелним ефектима јарког светла, па су оболели, 
природно, у великом шоку и пате од анксиозности. 

 
Стокхолмски синдром 

 Стокхолмски синдром означава ситуацију 
емотивног зближавања отмичара и жртве. Жртва одбија 
да сарађује са људима који покушавају да јој помогну, 
активно их омета у томе и стаје на страну свог отмичара. 
Она усваја отмичарев вредносни систем и почиње да на 
ситуацију гледа његовим очима („ми против њих“). Назив 
„Стокхолмски синдром“ увео је психијатар и криминолог 
Нилс Бејерот након пљачке банке и отмице талаца у 

Необичне психичке болести и синдроми 
(немојте да се препознате!) 
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Стокхолму, августа 1973. Четворо радника банке, три 
жене и један мушкарац држани су као таоци пет дана. 
Након ослобађања примећено је њихово необично 
понашање: они су се активно супротстављали полицији, 
одбијали да сведоче против отмичара, посећивали 
отмичаре у притвору, а наводно се један од отмичара 
верио са једном радницом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Понашање које се описује под овим термином 

није резервисано само за екстремне ситуације отмица. У 
свакој трауматској ситуацији у којој долази до 
пролонгиране директне комуникације починиоца и жртве 
постоји могућност јављања овог синдрома. Ако сте 
некада покушали да помогнете рођаки или комшиници за 
коју знате да је муж туче, вероватно сте били непријатно 
изненађени. Можда сте очекивали да ћете успети да је 
наговорите да напусти мужа, желели сте да јој понудите 
смештај, а она вас је замолила да одете или вам је рекла 
да се вас то не тиче. 

 
Капграс синдром 

 Капграс синдром, познат и као Капграс делузија, 
јесте стање које карактерише делузионо уверење да су 
блиске особе замењене (идентичним) двојницима, 
роботима, ванземаљцима и слично. Најчешће прати 
дијагнозу параноидне схизофреније, поремећаје 
расположења, неуролошке повреде мозга или деменције. 
Покрећу га инфекције, потрес мозга, интоксикације. Неки 
аутори тврде да је двојник у случају пацијената који су у 
браку обично супружник, док су код удоваца или самаца 
у питању родитељи, браћа/сестре или рођаци. Прилично 
је ретко да делузионо уверење укључује и децу. 
 Статус двојника није у потпуности безопасан. 
Постоје случајеви у којима су пацијенти убили или 
покушали да убију двојнике. У Мисурију је пацијент који 
је био убеђен да је његовог очуха заменио ванземаљац, у 
потрази за батеријама и чиповима као доказом - одрубио 
очуху главу. У већини случајева ипак, Капграс пацијенти 
реагују мање драматично, док наравно изражавају бес и 
забринутост око судбине “оригинала” и питају се да ли их 
негде чувају као таоце и да ли ће се икада вратити. 

  
Синдром мртвака који хода 

 Први случај је описао доктор Котард чија је 
пацијенткиња живела у убеђењу да нема мозак ни 
унутрашње органе, због чега је потпуно престала да 
узима храну и на крају умрла од изгладњивања.  Ово је 
ретко ментално обољење где оболели верује да је 
„ходајући мртвак“, да умире или да му је унутрашњост 
„празна“. 

Синдром др Стрејнџлав 
Овај поремећај је добио назив по чувеном филму 

Стенлија Кјубрика из 1964. године - црна комедија о 

специјалисти за оружје који би махинално тргнуо руком у 
најнепријатнијем моменту. Заправо, то је други назив за 
неуролошки поремећај који се зове и синдром стране 
руке. Оболели махинално и неконтролисано трзају руком 
у често непријатним ситуацијама. До овога долази усред 
оштећења извесног дела мозга. Поред трзања, руке 
оболелог често не "сарађују". На пример, ако једну руку 
желите да подигнете у ваздух, друга ће урадити супротно, 
и одмах ће се спустити. 

 
Синдром  фантомске вибрације („ringxiety“) 

Да ли вам се често дешава да чујете како ваш 
мобилни телефон вибрира или чујете звук звона или 
поруке, а када узмете телефон схватите да то није тачно? 
Нема пропуштеног позива или поруке, чак ни 
нотификације на Фејсбуку или Инстаграму.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ову појаву истраживачи називају “синдромом 

фантомске вибрације”, а др Роберт Росенбергер каже да је 
овај феномен узрокован “наученим телесним навикама”. 
Истраживање на коме се заснива ова тврдња сугерише да 
након што неко стави телефон у џеп он “постаје део 
његовог тела”, на исти начин као што то постају наочаре 
па нисмо ни свесни да су оне ту. 

Истраживања кажу и да учесталост ове 
халуцинације, такође, указује да су особе нервозне и 
анксиозне, као и да захтевају више подршке и пажње од 
својих пријатеља. 
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 

ТЕСТ 

1. Осећам нервозу у неким ситуацијама и догађајима, а 
ни сам не знам зашто. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
...................................................................... 
2. Када ми нека песимистичка мисао падне на памет, као 
да се отвори брана – преплаве ме све негативније и 
негативније мисли. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало  
...................................................................... 
3. Изненађују ме сопствене реакције на ситуације са 
којима се сусрећем у животу. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
................................................................... 
4. Тешко ми је да покажем своја осећања другима. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
.................................................................... 
5. Кад се разбесним, ништа ме не зауставља – све 
избацим из себе. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
...................................................................... 
6. Уколико ми буде непријатно због неке ситуације или 
неке особе, а не могу да одредим тачно због чега, 
једноставно то одбацим и наставим даље. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 

.......................................................................... 

 
 

7. Успевам да пронађем вентил како бих изразио своја 
осећања (нпр. пишем блог, свирам, цртам, сликам итд). 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
........................................................................ 
8. Кад осетим да ме обузимају негативна осећања, 
зауставим се и запитам се шта заправо осећам и због 
чега. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
........................................................................ 
9. Учинићу све што могу да не заплачем. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
........................................................................... 
10. Имам обичај да ноћу размишљам о проблемима који 
ме муче. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
............................................................................. 
11. Ако је особа са којом причам преосетљива или 
уплашена, покушавам да јој олакшам ситуацију (нпр. 
заузмем други став, стишам глас, смејем се итд). 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
.................................................................... 
12. Уопште се не осећам нелагодно када почне да се 
прича о осећањима. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
....................................................................... 

Прочитајте сваку тврдњу пажљиво и обележите који се од одговора највише односи на вас. По завршетку 
теста, саберите поене уз помоћ табеле и погледајте резултате. 
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13. Када слушам некога ко прича о својим проблемима, 
у стању сам да се идентификујем са тиме како се осећа. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
......................................................................... 
14. Када сам у друштву, избегавам теме које би могле 
некоме засметати. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
......................................................................... 
15. Када се неко ко је поред мене узрујан, осетим 
потребу да побегнем. 
а) потпуно 
б) прилично 
ц) делимично 
д) мало 
е) нимало 
......................................................................... 
16. Кад се неко, ко је обично смирен, извиче на мене, ја: 
а) помислим да му је вероватно лош дан 
б) у почетку се осећам повређено, али онда помислим да 
вероватно има лош дан 
ц) заузмем одбрамбени став и узвратим му 
д) преиспитам своје мишљење о тој особи 
......................................................................... 
17. Иренин пријатељ се наљутио на њу, а она не зна због 
чега. Како би, по вашем мишљењу, требало да реши овај 
проблем? 
а) да га игнорише док га љутња не прође 
б) да љутито тражи објашњење 
ц) да га мирно упита шта му смета 
д)  да се понаша нормално и да се нада да ће се 
ситуација решити сама од себе 
е) да се извини „за шта год да је погрешила“и да се нада 
да ће јој пријатељ опростити и заборавити 
......................................................................... 
18. Колега који је обично сталожен одједном пукне и 
почне да плаче. Које осећање би то изазвало код других? 
а) равнодушност 
б) иритираност 
ц) сажаљење 
д) страх 
е) разумевање 
......................................................................... 
19. Жена улази у аутомобил и креће на посао. 
Расположена је и певуши уз радио, кад јој други возач 
затруби (само још један од њих неколико који су јој тог 
јутра трубили) и онда јој пресече пут. Реч је о човеку 
који касни на аеродром. У том тренутку, жена ће 
вероватно бити ___________, док ће мушкарац бити 
__________ зато што касни. 
а) уплашена, забринут 
б) изнервирана, напет 
ц) зачуђена, равнодушан  
д) љута, осећаће се кривим 
е) збуњена, љут 

......................................................................... 
20. Супружници Милица и Марко свађају се због њеног 
радног времена. Она је радохолик, пуно времена 
проводи у канцеларији, или стално мисли на посао и кад 
не ради. Због тога мало времена проводе заједно. 
Маркова осећања су збркана, али углавном се осећа 
___________ и ____________. 
а) усамљено, фрустрирано 
б) несигурно, љутито 
ц) уплашено, равнодушно 
д) узнемирено, напуштено 
е) безнадежно, бесно 
......................................................................... 
 
 
 
Саберите поене уз помоћ табеле: 
 

Пит
ање а б ц д е 

1. 0 2 5 8 10 

2. 0 2 5 8 10 

3. 0 2 5 8 10 

4. 0 2 5 8 10 

5. 0 2 5 8 10 

6. 0 2 5 8 10 

7. 10 8 5 2 0 

8. 10 8 5 2 0 

9. 0 2 5 8 10 

10. 0 2 5 8 10 

11. 10 8 5 2 0 

12. 10 8 5 2 0 

13. 10 8 5 2 0 

14. 10 8 5 2 0 

15. 0 2 5 8 10 

16. 10 5 0 0 / 

17. 1 0 10 5 6 

18. 3 0 10 5 7 

19. 3 10 0 5 7 

20. 10 5 0 7 3 
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Сабирањем поена пронађите свој резултат испод: 
 
Број поена: 0 – 66  Треба да научите да исказујете емоције 
Нисте постигли неки већи резултат. Емоционална интелигенција свакако може бити побољшана уз напоре и уз 
професионалну помоћ психолога. Када се ради о упознавању сопствених емоција и њиховом контролисању, важно 
је ићи корак по корак, посебно ако вам је неугодно да говорите о њима. Почните тако што ћете показивати она 
осећања која вас најмање плаше, као што је, на пример, радост, и открићете да није тако тешко као што сте 
мислили. Кад је реч о исказивању позитивних осећања, почните са указивањем искрених комплимената, а онда 
пређите на одавање признања некоме. Када треба да изразите негативно осећање, покушајте тако што ћете да 
напишете шта осећате ако се бојите да то кажете. Као и учење сваке нове вештине, тако и суочавање са 
сопственим емоцијама и емоцијама других постаје лакше кроз праксу.  
 
Број поена 67 – 133 Лако ћете унапредити вашу EQ 
Поседујете добру основу за унапређивање ваше емоционалне интелигенције. Све у свему, прилично сте у стању да 
разумете и суочите се са емоцијама, али можете још да напредујете. Добар почетак био би да научите да се јасније 
усклађујете са сосптвеним емоцијама. На пример, не одбацујте инстинкт или интуицију. Инстинкт је онај глас у 
глави који покушава да вам каже да нешто није у реду. Неки то зову шестим чулом. Било како га назвали, он нам 
може пружити драгоцене информације ако застанемо и ослушнемо их. Они који игноришу тај унутрашњи глас 
често због тога зажале. То не значи да логика нема никакве предности. Савршена равнотежа била би прво 
размислити о ситуацији, а онда урадити онако како нам осећај каже. 
 

Број пона 134 – 200 Јасно изражавате осећања 
Ви имате високи ниво емоционалне интелигенције. То значи да сте способни да јасно изражавате своја осећања у 
одговарајућим ситуацијама и да за вас нису проблем ни туђа осећања, што чини темељ ваше способности да се 
правилно односите према осећањима других, као и да разумете своја сопствена. Ваше емоције су ваш водич. Често 
их користите као средство да искажете свој став и размишљање, како бисте предузели одговарајући корак у 
шкакљивим ситуацијама. Ви сте неко ко поседује своје емоције, позитивне и негативне. Ова ваша способност не 
само да је корисна већ и повећава вашу способност да стварате блиске односе са другима, као и да боље разумете 
себе. 
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ЗАНИМЉИВА НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

 Пажљивим посматрањем људи и окружења у којем живе и раде можемо сазнати много и пре него 
што смо започели било какав разговор. Пажњу треба усредсредити на начине на који се крећу, одевне 
предмете, на понашање на јавним местима, у ресторанима, изглед и уредност радног и животног простора и 
слично. Током разговора, тело потпомаже оно што говоримо десетинама малих покрета (израза лица, 
гестикулација, итд) па се са сигурношћу може рећи да овај немушти језик преноси 55 одсто укупне поруке.  
  
 Бити свестан ових запажања, знати како "читати" све те сигнале и из њих извлачити потребне 
закључке, представља важан инструмент у пословном опхођењу појединца према околини. Познавањем 
техника невербалног изражавања можемо у потпуности контролисати овај део комуникације. Свака фаза 
пословне комуникације може постати јача уколико је обезбеђено присуство невербалног "говора". Поруке ће 
имати снажнији утицај уколико су подржане држањем, гестикулацијом, гласом и сналажљивим владањем у 
физичком простору онога који поруку емитује.   

Комуникација је процес размене информација знаковима. 
Знакови којима се порука преноси могу бити: 
- вербални (речи), 
- невербални (симболи). 
 
Без комуникације људи се не би разумели, а тиме би и њихове заједничке активности биле немогуће.  

7% значења преносимо РЕЧИМА 
38% тоном ГЛАСА 
55% НЕВЕРБАЛНИМ знацима (тело, израз лица) 
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ЛИЧНИ ПРОСТОР је предео око нас у који не пуштамо странце. Едвард Хол је рекао да постоје 4 зоне. 

1. Интимна зона (до 45цм) – ова раздаљина 
резервисана је за изузетно блиске људе, 
чланове породице, партнере, укратко – оне 
којима верујемо. Прилазак оволико близу 
особи с којом нисмо блиски може да буде 
веома узнемирујућ. 

2. Лична зона (45цм до 1.2м) – на овој 
раздаљини најчешће разговарамо с људима и у 
могућности смо да пратимо њихов говор тела и 
кретање очију. На овој дистанци се рукујемо с 
људима. 

3. Друштвена зона (1.2м до 3.6м) – 
заступљено у пословним приликама, 
овакво растојање најчешће је део размене 
информација, општих тема. Говори се 
гласније и контакт очима је неопходан, у 
противном заинтересованост за 
комуникацију опада… 

4. Јавна зона (више од 3.6м) – јавни говорници 
и, уопште, предавачи обраћају нам се с ове 
раздаљине. С разлогом је широко 
распрострањен страх од јавних наступа зато 
што они подразумевају следеће: појачано 
гестикулирање рукама, веома изражен говор 
тела и гласан говор. Фацијалне експресије 
најчешће нису приметне на оволикој дистанци, 
па је појачана гестикулација незаобилазна. 

Колико близу је превише и непристојно близу? Одговор на ово питање је индивидуалан, али га 
такође обликује култура у којој се родимо.  
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ПИШЕМО, СТВАРАМО... 

Данило Леповић  IV/1 
 

СВЕТ АПСУРДА У ДРАМИ „ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА“ 
 

„Чекајући Годоа“, апсурд апсурда и апсурд живота. 
Апсурд који доминира целом драмом тако приказује и критикује друштво и 

људе као његове чланове, и на тај начин дочарава безнадежност, заблуде и празна 
уверења Владимира и Естрагона, који чекају свог наводног спаситеља Годоа који 
никада неће доћи. Њих двојица у драми представљају човечанство, уопште људе 
који чекају некога или нешто што ће их спасити и решити све њихове проблеме, 
људе који траже излаз из својих тешких, неиспуњених и безначајних живота јер не 
виде разлог за живљење. 

Сви чекају да се нешто деси, али се не померају. Траже да искористе шансу, 
а не умеју сами да је створе. 

У једном тренутку Естрагон предлаже да се обесе да би им прошло брже 
време, што постаје један од начина да се избегну проблеми за модерног човека који 
и сам постаје апсурдан. Време је такође један од многих апсурдних мотива јер је 
немогуће одредити његову пролазност. Време постаје стопљено, циклично, без 
краја, почетка и брзине протицања и једини ко зна и тврди да зна о времену јесте 
Владимир и нико други, као да га он контролише, као да је све то његов сан да би 
њему брже прошло време. Владимир и Естрагон уживају у својим апсурдним 
животима јер немају други циљ у животу. 

Ако сви чекамо Годоа, нико се неће померити и нико ништа неће постићи. 
                                             

 ЛИК МЕРСОА 
 
Модеран човек, празан, сив, хладан, стран, усамљен, монотон и досадан. 

Човек који мора да се понаша по пропису, по норми коју је неко поставио да би 
био део друштва. 

Мерсо, осуђен због своје хладноће, незаинтересованости и апатије. Зато што 
није као остали, не уклапа се, другачији је. Своју личност и осећања је одбацио и 
напустио јер су му непотребни, сметају му у послу који долази пре личног живота 
појединца. Сузбија и потискује себе до те мере да му је живот постао навика и 
рутина. 

Друштво га отклања, осуђује због тога што је другачији, јер је друштво 
уплашено од његове хладноће и од тога што не одговара стандарду и то може да 
постане проблем. Друштво сматра да је он вирус, уљез и опасност по њега.  

Стога ексер који штрчи добије чекић. 
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Сандра Смиљковић IV1 
 

 
СИМБОЛИКА „ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ“  

 

Дела Ива Андрића, нашег нобеловца, одишу сликовитошћу и 
сложеношћу. Поруке које нам посредством дела писац саопштава универзалне 
су. Како се цела савремена књижевност бави темом егзистенцијализма и 
покушава да одговори на питање да ли је човеков живот узалудан, да ли има 
смисла живети, Андрић у својим делима одговара на та питања. Једно од дела 
које говори о смислу човековог постојања и одговара на питање како живети 
јесте роман „Проклета авлија“. 

Проклета авлија је затвор који се налази у Цариграду и централни је 
мотив у роману. Авлија је симбол тамнице. Спутава људе и чини од њих оно што 
они нису. Људи у њој оличавају и симболишу живот и човекову злу судбину. 

Авлија је и симбол живота. Људи стално улазе и излазе из ње што 
симболизује кретање живота. И у овом роману, као и у роману „На Дрини 
ћуприја“, Андрић нам поручује да је живот неуништив. 

Симболика причања игра главну улогу у целом роману, а и у 
стваралаштву Ива Андрића уопште. Андрић причање доводи у везу са самим 
постојањем. Кроз ову појаву сазнајемо искуства и истину ових људи. Прича нам 
помаже да истрајемо у животу. Међутим, у Ћамиловом случају причање је нешто 
што је њега коштало главе. Ћамил је млад, учен човек. Симболише ново 
поколење, мудрост и жртву. Он је нови изданак који смета корову. Игром 
неспоразума он је ни крив ни дужан доспео у затвор. Ћамил кроз причање живи 
свој живот. Он у књизи и причању налази спас и бег од стварности. Још као млад 
се повукао и посветио историји. Није заслужио да овако страда,али је власт 
таква, као и данас, сурова и тежи да уклони оног кога не може да подмити и 
прилагоди себи. 

Прича о проклетој свлији почиње и завршава се на исти начин. 
Прстенаста композиција нам сугерише живот. Почиње и завршава се на исти 
начин: рађање – смрт. 

Лик управника затвора Карађоза поистовећује се са изгледом самог 
затвора: „Он је својим изгледом и свим својим особинама њено оличење“ – стар, 
оронуо, подбуо, таман, мрачан, намрштен. 

Кроз ликове у „Проклетој авлији“ можемо да научимо како је живот 
непредвидљив, чудан и сложен. Зато, треба да ценимо оно што имамо и да 
будемо веома опрезни са тим што имамо. 
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  Анђела Пантовић I/1 
 

Зашто сви жуде за лепотом? 
 

 
 Живимо у свету у којем нас од малена уче да се бринемо о лепоти, али – да ли 
је спољашња лепота најбитнија? 
 Нажалост, да. Данас у 21. веку постоје различити ТВ програми, ријалитији, 
сајтови, часописи, приручници па чак и књиге везане за лепоту. Стално се истиче како 
је бити леп много битно, тако да смо сви приморани да будемо лепи. Све више људи 
обавља такозване естетске операције мислећи да ће бити лепши. Јер, нажалост, људи 
гледају себе кроз несавршености и мисле да је лепота најкраћи пут до среће. Реч је све 
више о естрадним личностима које на малим екранима показују само колико лепо 
изгледају и колико су срећне због свог изгледа и како су због свог изгледа заправо 
успешни. Тако да су баш оне узрок томе што многи људи сада мисле да је лепота 
услов да се у животу догоди све што чини срећан живот, жељени посао, љубав, 
породица, здравље и слично. 
 У песми коју смо радили „Сунце се дјевојком жени“ и приповеци „Дјевојка 
бржа од коња“ показано је колико је лепота ових девојака преовладала. У песми 
„Сунце се дјевојком жени“ девојка је рекла Сунцу да је лепша од њега па је због своје 
лепоте постала Сунчева љуба, звезда Даница. У приповеци „Дјевојка бржа од коња“ 
девојка је изазвала момке на трку. Ко први стигне до јабуке, девојка ће постати његова 
љуба, а ако она прва стигне, све момке ће побити. Сви су због њене лепоте 
учествовали иако су знали да им следи смрт ако не стигну први. Само је царев син 
стварно био вредан ње, али је она нестала па није постала ни његова љуба. 
 Данас се у љубави гледа само лепота. Они „лептирићи у стомаку“ почињу тако 
што се заљубимо у особу која је физички привлачна. Од малена у цртаним 
филмовима, бајкама, причама учимо како се момци заљубљују у принцезе или девојке 
у принчеве, и како је њихова љубав или савршена или немогућа па све раде једно за 
друго,  боре се за то да се зближе и буду једног дана заједно и да живе срећно до краја 
живота. И, наравно, тако и буде. Али у стварном животу девојчице од малена желе да 
буду принцезе и замишљају свог принца на белом коњу како се бори за њих. Али, није 
увек тако, заправо у осамдесет посто случајева није тако, љубав више није љубав. 
Данас се многги млади поносе тиме да ступају у везе пречесто, а ту заправо нема 
љубави. Ко зна где ћемо да завршимо за пар година када смо овако почели! 
 Ретки су случајеви да се неко заљуби у неког ко је мање физички привлачан. 
Везе данас код младих почињу преко друштвених мрежа, лајковања и коментарисања 
слика, боцкања и наравно порука. Нема више љубавних писама и шарма, све је то 
интернет заменио апликацијама. Љубав и „лептирићи у стомаку“ јављају се кроз 
гледање слика неке лепе особе на друштвеним мрежама. Али није све као на сликама, 
јер постоји шминка и лакши процес апликације за фотошопирање и улепшавање слике 
и особе на њој.  
 За крај имам само једно питање: шта треба да се деси да се колективно 
подсетимо  
да лепота није потребна ни за љубав ни за срећан живот? 
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Мијат Савићевић I/1 
 
 
 

Зазвонио је телефон... 
 
 Зазвонио је телефон. Девојчица је подигла слушалицу, али се нико није чуо. 
Неко је покуцао на врата и изговорио дубоким гласом: „То сам ја, твој отац“. 
Девојчица је знала да то није глас њеног оца, али је ипак отворила врата. Угледала 
је високо црно створење у чијим су рукама биле главе њеног оца и старије сестре. 
То је био Слендермен.  
 Прича о Слендермену је била нарочито популарна у Северној Америци. 
Људи су толико веровали у Слендерменово постојање да се у приградским 
насељима ноћу нико није могао видети на улицама. Слендерменове жртве 
најчешће су била деца, посебно девојчице. Према неким веровањима, Слендермен 
је био човек који је мучен до смрти. Прво су му поломили руке и ноге, затим га 
проболи коцем, а на крају су га обесили о бандеру испред његове куће. Многима је 
лакнуло када су ту причу пронашли на сајту ЕverythingAwful.com јер је тај сајт био 
познат по страшним измишљеним причама којих није било ни на једном другом 
сајту. Међутим, та прича је настала много раније, тачније у 16. веку у Румунији. У 
оригиналној верзији приче помињу се две сестре које су заједно са својом мајком 
шетале кроз шуму.  
 Након неког времена, угледале су високо биће у црном оделу, 
карактеристичном за тадашње румунско племство. Лице тог створења било је бело 
као снег на којем је било немогуће уочити очи, уста или нос зато што их није ни 
било. У неком тренутку мајка је рекла старијој ћерки: „Узми нож и нацртај круг 
око своје сестре и затим је избоди“. Девојчица се уплашила и панично побегла, али 
се нико од њих три никада није вратио. 
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РЕАКЦИЈА НА ЗБИРКУ „ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ“, 

одељење IV/1 Економске школе у Куршумлији 

Тражим помиловање за... 

Бескућнике 
 
Живот, љубав, срећа, радост. Ове четири речи испуњавају сваког човека. 

По рођењу свако добија љубав, а затим је шири на своју породицу, пријатеље, 
комшије. 

У неком периоду свог живота многи људи из разних разлога изгубе све и 
почну да живе на рубу друштва. Ти људи постају бескућници. Многи су до јуче 
имали топао дом, а данас су постали НИКО. 

Сви бескућници имају различите судбине, а улица им је заједннички дом. 
Спавају по клупама у парковима, по улазима зграда, уџерицама, увек у неким 
ћошковима да би заузели што мање простора овом друштву. Међу њима је 
много деце која су заједно са својим родитељима завршила на улици. 

Деца која имају право на лепо детињство, на топли дом и љубав овог 
друштва приморана су да просе за кору хлеба. Ти људи су постали проблем 
друштву, а живот њима. 

Многи од нас су јако талентовани, некада и успешни,  а они су само људи 
са несрећном судбином и погледи исмевања их највише боле. Они су ту поред 
нас. Онда се правимо да их не видимо или промрмљамо нешто у смислу „немам 
новца“ и окренемо главу на другу страну. 

Али погледати их у лице, те људе који живе на рубу друштва, значи 
видети да они имају пуно топлине у души. Њима се на лицима види како их је 
живот обележио и шибао, али ми не видимо то ако поглед скренемо у страну. 

И ми као друштво морамо склонити ту децу и те људе са улице. Њима 
није потребно само место за спавање него место у животу. Не убијају их само 
хладноћа и глад, више их убија игнорисање од стране друштва. 

                                 Дијана Радосављевић 

Децу без родитеља 
 
Данас можемо чути и видети како постоји велики број мале деце без 

родитеља. Нека деца живе у хранитељским породицама и домовима. 
Деца која живе у домовима и хранитељским породицама нису крива због 

тога јер она нису могла да бирају своје родитеље. 
Не разумем родитеље који напусте своју децу, посебно мајке које су ту 

децу носиле девет месеци у стомаку, научиле их првим речима, првим 
корацима. Како после свега тога могу напустити своју децу!? 

Увек треба поштовати друге људе без обзира које су националности, 
класе, да ли имају или немају родитеље. 

Тражим помиловање јер таква деца трпе исмевање околине и пролазе 
кроз разне животне догађаје сама. 

                        Бојана Ђурић 
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Сељака 
 
Сељак је одувек био потчињен, нижа класа. Често људи реч „сељак“ 

узимају у увредљивом контексту. Сељац су људи који поштено и вредно 
обрађују земљу и боре се за своју егзистенцију. Улажу велики труд иако је тај 
труд све мање цењен и плаћен. 

До скоро, пољопривреда је била примарна привредна грана, све док није 
дошло до глобализације и роботизације. Сељак је пао у други план. Његов рад, 
труд, зној више се не цени. Велике плантаже воћа и поврћа остају запуштене. То 
је јако лош призор. Скупа су улагања, добит никаква, што каже наш народ: 
„Скупља дара него мера“. Масовни штрајкови, протести, уништавање плодова – 
честа је слика коју гледамо. То је срамота за град, државу. Људи су разочарани. 

Зато тражим помиловање за све ове вредне људе, поштене и упорне. 
Тражим веће поштовање и вредновање туђег труда. Немојмо бити примитивни и 
простодушни. Верујмо сељаку. Земља је оно на чему стојимо и што нас 
одржава, а вредан сељак је пун неостварених идеала и труда. 

 

                   Сандра Смиљковић 

 

Људе који се плаше осуде околине 
 
Живимо у времену у којем је један од већих проблема за људе шта ће 

други да кажу и мисле о њима. Проблем настаје зато што људи мишљење 
других почињу да разматрају као истинито. То се дешава зато што људи не 
познају још себе довољно и мисле да други могу да виде нешто што они сами не 
могу да виде у себи. Људи пазе шта ће да кажу, како да се обуку, како да се 
ошишају, само да други не помисле свашта о њима. Па шта ако се другима не 
свиђа песма коју смо написали, ако нам слика није ремек – дело, ако играмо као 
„кретени“? Важно је да смо ми уживали док смо радили на томе. Свако има свој 
живот и свако највише пажње обраћа на њега. Никог сем нас неће занимати шта 
смо радили пре годину дана. Можда будемо споменути са времена на време и то 
је то. 

Тражим помиловање за људе који се плаше да ураде нешто изван калупа. 
Плаше се шта ће због њихових поступака да помисле њихови родитељи, 
пријатељи. А заправо, све што је потребно да се уради јесте да престане да се 
размишља и брине шта други мисле, јер је то заиста небитно. 

                          Виолета Бакић 
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Изгубљене сањаре 
 
Тражим помиловање за изгубљене сањаре, за залутале душе и све оне 

који мисле да нису са овога света. 
За душе које су залутале у овај свет, случајно и збуњено, и осетиле се 

заробљено у њему. За душе које се осећају као робови у сопственој кожи, и 
којима је живот само једна дневна рутина кроз коју лутају без циља, правде и 
мотивације. 

За душе које би хтеле много, али не могу ништа; које би летеле високо, 
али су везане за земљу. Те душе сивог погледа, уморних лица без живота којима 
је лице сивила само маска, маска којом крију своја разнобојна, жива срца и 
креативне умове. 

Ти робови своје судбине, који су везани за ово досадно место, траже 
излаз, траже кључ од своје ћелије иза чијих врата је све оно за чиме жуде и 
сањају. 

Кључ – не метални, стари, зарђали, нити нов, светлуцави кључ. Зато што 
су то кључеви туђих врата, врата која су већ отворена, него непостојећи кључ, 
који тек треба да се направи. 

Зато тражим помиловање за све њих, јер они не живе овде, већ тамо 
негде, у свом свету и својим сновима, иза врата својих ћелија, тражећи кључ или 
гледајући кроз прозорчић своје ћелије дивећи се фантастичним призорима негде 
у даљини. 

                                         Данило Леповић 

 
За јединственост 
 
Живимо у времену неправде, немилосрђа и једног јако окрутног 

изопаченог друштва. Људи су пуни мржње и недужни животи бивају уништени 
због плиткости у људима. 

Стога, тражим помиловање. Тражим помиловање за све људе осуђене на 
основу стереотипа. Не правно осуђени, већ од стране друштва. Људи којима су 
упућивани мрки погледи само због начина како изгледају. Због презимена, 
порекла, националности.Тражим помиловање за ове искрене људе доброг срца. 
Тражим помиловање за ово проклето друштво. Мука ми је да слушам коментаре 
мржње, поготово на рачун недужних људи и то само због њихове боје коже или 
националној припадности. Не тражим да сви изгубимо своје националности, 
вере, и будемо сви исти. Напротив, желим да сви будемо различити. Сви људи 
да буду јединствени, да свако може поносно носити боје своје земље и клањати 
се своме богу. 

Престанимо са осуђивањем и почнимо са разумевањем. Тражим 
помиловање за јединственост, својственост и људскост, који су одавно осуђени 
у овом друштву. 

            Радмило Вукадиновић 
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Сиромашне људе 
 
У данашње време влада доба развијене технологије. Иако ствари 

напредују, још увек има људи који немају кров над главом, чисту одећу и кору 
хлеба. Тражим помиловање за њих, за сиромашне. То су људи који су остали на 
улици без пребијеног динара у џепу. Немоћни су и изгледају тужно. Како би 
преживљавали дане, од јутра до мрака седе по тротоарима, у ћошковима и просе 
за мало хлеба и нешто пара. 

Свесни у каквом окружењу живе, пожртвовани родитељи чак и одећу са 
себе скидају како би утоплили своју децу. Другим речима: одвајају од својих 
уста да би дали њима. 

Када видимо сиромашне особе на путу, ретко ко од нас хоће да одвоји 
новац за њих. Одбијамо их речима: „Немамо новац“ или „Немам времена“ и 
само наставимо напред, не размишљајући како се те особе у том тренутку 
осећају.  

Деца су углавном жртве немаштине. Ни криви ни дужни дођу на свет да 
се муче. Многи од њих долазе поцепани и прљави у школу. Вршњаци их својим 
понашањем понижавају, неће да се друже са њима и коментаришу их јавно, не 
знајући како је њима заправо. 

Сматрам да постоји велика неправда. Уместо да се новац даје у 
добротворне сврхе, народ гласа ко ће да изађе из „ријалити“ шоуа, а деца 
гладују. Тражим помиловање за њих, за њихово боље сутра. 

                                                  Јована Лазић 

 
 
 
Жртве насиља  
 
Иако су жене стекле иста права као и мушкарци, оне су ипак у неким 

сегментима живота на нижој лествици него мушкарци, па су самим тим оне и 
жртве насиља. Тражим помиловање за ове недужне жене зато што оне нису 
криве, трпе психичко, а још горе и физичко малтретирање. Оне често буду 
малтретиране због нечијег хира. Ни криве ни дужне добију батине зато што су 
слабији пол и не могу да узврате истом мером. Иако су оне те које су жртве, 
мали број њих исто то мучење жели да пријави из страха да ће следећи пут бити 
још горе, као и из страха да ће их људи одбацити и неће им помоћи. Најгоре у 
свему томе је што и деца често буду жртве насиља и то од стране родитеља. Не 
могу да разумем те људе који су ту децу чували, пазили, а онда се тако понашају 
према њима.  

Ако постоји проблем у комуникацији, људи треба да на леп и смирен 
начин разговарају и реше проблем. Најгоре је такве проблеме решавати 
батинама  и то никада не може бити решење, јер батине могу само направити 
још проблема. 

               Славица Марковић 
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Децу која трпе насиље 
 
У времену у коме живимо постоји безброј проблема који нас окружују. 

Нажалост, више је ружних него лепох догађаја. 
Тражим помиловање за сву децу која трпе било који вид насиља, за 

напуштену децу без родитеља. Зато што она немају нормално детињство и зато 
што живе у страху. Волела бих када би се више пажње обраћало на њих, много 
више и довољно да она буду на сигурном. Велики број деце свакодневно трпи 
разне видове насиља. Зато би свако од нас требало да на било који начин 
помогне таквим особама када их види у свом окружењу. Наш град јесте мали и 
можда није толико примећен овај проблем, али и већ одлазимо из њега на 
факултете. И зато је најбоље да из ове средине изађемо са том идејом да не 
ћутимо када видимо такво нешто. Јер, тако ћуте сви и проблеми се 
нагомилавају, а деца проживљавају детињство у страху. А не знамо да је и наш 
осмех некоме довољан разлог за срећу и да тај осмех некоме пуно значи. 
Тражим помиловање за све њих и волела бих када би таква деца била заједно на 
сигурном месту, са много играчака, јер би и то њима било значајно, када већ не 
могу живети нормалним животом. 

Зато је боље причати о овоме и многим другим проблемима и тражити 
решење, а не ћутати! 

                                     Мирјана Радоичић 

 

Сиромашне 
 
Тражим помиловање за сиромашне људе, за оне који су, по мишљењу 

многих, сувишни на овом свету. Међутим, ја не мислим тако. Њих не треба 
избегавати и мрзети већ им треба помоћи. Нажалост, свет ништа не чини по том 
питању. Сваки човек на овом свету заслужује да има пристојне услове за живот. 
Човек не треба живети као пас. Волео бих када би стање било другачије, али за 
то се морамо побринути ми. „Сиромаштва се не треба стидети. Има много више 
људи који би се морали стидети свога богатства“ (Јохан Нестрој) Ова мисао 
доста говори о аспекту богатих и сиромашних у друштву. Некада је поштеније 
бити сиромашан него богат. Можда ово није утеха за сиромашне, али ја се 
надам да ће се то променити. Зато тражим помиловање за све сиромашне и 
гладне људе којима је судбина одредила такав живот. Живот је суров према 
неким људима који покушавају, али ипак не могу да приуште себи основна 
средства за живот. Свако би желео да живи нормалан живот, али нема ту 
могућност. Зато тражим помиловање и помоћ за сиромашне људе. 

             

                  Мирослав Симић 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО... 

Лузитанија, Дејан Атанацковић 
НИН-ова награда за 2017.годину. Приче о путовањима, преображајима и 
нестајањима стичу се и укрштају у собама, ходницима и дворишту 
најмање државе на свету, засноване на најдубљем најнеравноправнијем 
сукобу - сукобу прогреса и лудила. 

Е баш вам хвала—Марко Видојковић 
Роман Е баш вам хвала изводи својеврсни десант 
на целокупно постјугословенско друштво. У доба 

глобалне апатије и општег осећања безизлаза 
Видојковић нам помаже да јасније сагледамо и 

судбину Југославије и време у којем живимо.  

Мали принц - Антоан Сент де Егзипери 
У свом кратком лету од астероида Б612 до чудне и 
њему стране планете Земље мали принц открива неколико других 
планета и њихових становника. Сви су они уображени и саможиви и без 
икакве љубави или разумевања обављају послове који малом принцу 
изгледају као да су потпуно бесмислени и бескорисни. Из духовне 
пустиње таквих светова мали принц се спушта на Земљу, где наизглед 
случајно пада у стварну пустињу – Сахару. На тој Земљи без људи он 
мало-помало спознаје да су рад, пријатељство и љубав вредности без 
којих човек не може да живи.  

Убити птицу ругалицу - Харпер Ли 
Из перспективе Скаут Финч, шестогодишње девојчице одрасле 

у малом граду на југу земље, Харпер Ли на духовит и 
аутентичан начин критикује расне и класне предрасуде у 

америчком друштву тридесетих година прошлог века.  

Мајстор и Маргарита - Михаил Булгаков 
Да ли нам ђаво доноси зло или је зло у нама? 
Вишеструко испреплетане нити различитих жанрова – сатире, 
фарсе, фантастике и мистике, филозофске параболе, па и 
мелодраме, уз неодољиве примесе сарказма и префињене ироније – 
творе магични свет овог ремек-дела, негде на граници збиље и 
маште, сна и јаве.  
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО... 

Гладијатор/Gladiator 
Расел Кроу глуми генерала Максимуса, пријатеља цара Марка Аурелија 
(Ричард Харис), којег издаје и убија његов амбициозни син Комод (Хоакин 
Финикс). Заробљен и претворен у роба на границама Римског царства, 
Максимус постаје гладијатор и пробија се кроз гладијаторску арену како би 
осветио убиство своје породице и свог цара.  
Улоге:  Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen 

Ухвати ме ако можеш/Catch me if you can  
Ова америчка драма-комедија је базирана на 

биографији Френка Абагнејла Јуниора који је постао 
милионер већ у деветнаестој години служећи се 

преварама.  
Улоге: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks,  

Christopher Walken 

Опасне мисли/ Dangerous Minds 
 
Лорен Џонсон припадала је јединици америчких маринаца. Почиње да 
ради као професор енглеског језика и књижевности где ученицима 
приступа на неконвенционалан начин... 
Улоге:  Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. 

Vance 

Најдуже путовање/The Longest Ride  
Филм за све генерације, који говори о двема испреплетаним љубавним 

причама, истражује изазове и бескрајне благодети вечне љубави. 
Улоге: Britt Robertson, Scott Eastwood, Alan Alda, Jack Huston . 

Hachi: A dog”s Tale/Прича о псу 
Ова дирљива истинита прича је америчка адаптација јапанског филма 
о оданом псу по имену Хачико. Овај веома посебан пријатељ ће 
пратити свог власника до железничке станице када креће на посао и 
враћаће се тамо сваког поподнева да га сачека са посла.  
Улоге:  Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa 

Приредила: Смиљковић Сандра IV1 
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НОВО МЕСТО У ГРАДУ... 

 У улици Палих бораца 15 отворен је нови кафић 
под именом Hard Rock Caffe “Oz”. На идеју да отворе овај 
кафић дошли су Тодоровић Слободан и Митровић Милош, 
са идејом да разбију музичку монотонију у граду.  
 Власник кафића, Тодоровић Слободан, одвојио је 
време да одговори на следећа питања. 

Hard Rock Caffe “Oz” 

Како сте дошли на идеју да отворите овај кафић? 
 У Куршумлији су до сада постојала само два 
кафића у којима се слуша рок музика. С обзиром да све 
више младих слуша ову врсту музике, одлучили смо да 
отворимо место где ће се слушати разноврсна музика: рок, 
реге... Без народне музике :-) 

 
Како је кафе добио назив? 
 Hard Rock Caffe  постоји 
свуда у свету, па смо мој 
пријатељ Милош и ја дошли на 
идеју да кафић носи име Оз - 
алузија на филм “Чаробњак из 
Оза”. 
 
Зашто баш рок музика? 
 Многе старије 
генерације слушају ову врсту 
музике, али до сада није 
постојало место где се таква 
врста музике слуша. Такође, све 

више младих људи слуша и свира ову врсту музике. 
Наравно, и нама је рок првi на листи.  Одлучили смо се за 
ову врсту музике да мало разбијемо монотонију која влада 
у кафићима у граду. 
 
Да ли је Куршумлија право место за ову врсту музике и 
да ли мислите да се вашим локалом и гитаријадом 
може вратити дух рокенрола у Куршумлији? 
 Наравно. Наша мисија је да поново вратимо дух и 
културу слушања рок музике у наш град. Гитаријада је 
манифестација која традиционално одржава дух рок 
музике, а ми ћемо дати све од себе да ту традицију 
наставимо.  
 
Да ли сте задовољни посетом? Да ли више има младих 
или старијих генерација? 
 С обзиром да постојимо тек пар месеци, посета је 
изненађујуће добра и расте сваког дана. Све више људи 
долази да ужива у доброј музици и пиву. 
 Тренутно је у граду мало локала у којима се 
слуша ова врста музике која се везује за старије 
генерације. Трудимо се да променимо ту старосну границу 
и да привучемо више младих посетилаца.   
  

Да ли млади препознају ову музику и уживају у њој када 
бораве у кафићу? 
 Препознају, наравно. Чак има људи који раније 
нису слушали ову врсту музике, али, боравећи у нашем 
кафићу,  препознали су се у њој и радо долазе опет. 
   
Чули смо да сте организовали свирке. Ко је све свирао и 
да ли су свирке биле пропраћене? 
 Свирке организујемо пар пута недељно и у неким 
посебним приликама. Долазе бендови са стране, али се 
трудимо да пружимо шансу нашим младим музичарима да 
се докажу. Обично у овим ситуацијама вршимо промоцију 
наших пића, тако да је посећеност изузетно добра. 
 

Да ли су се ваши циљеви остварили? 
 Делимично јесу. Имамо још пуно тога да радимо, 
да усавршимо посао и унапредимо приступ послу, да 
уредимо простор, али се надамо да ће се кроз пар месеци 
ти циљеви остварити.   
 
Који су ваши даљи планови за будуће пословање? 
 Планирамо већа улагања у сређивање локала, 
бољу презентацију и маркетинг кафића. Такође, у 
будућности ћемо организиовати свирке познатијих 
бендова, које наши грађани нису имали прилике да 
слушају. Увешћемо као традицију да се сваке године 
одржава промоција гитаријаде, у сарадњи са Општином 
Куршумлије. 
 
▪ Додатне информације можете наћи на сајту 
www.rockcaffeoz.com и на званичној фејсбук страници 

Приредила: Смиљковић Сандра IV1 
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ДЕСИЛО СЕ, ДЕСИЋЕ СЕ 

Данило Леповић и Марковић Славица 4/1 
осликали су зид у кабинету грађанског 

Прошлогодишњи успеси наших 
ученика. Надамо се да ће ове године 

бити још бољи! 

Почеле су припреме за 
такмичења! 

И даље траје сређивање 
библиотеке! 

 

Опремљен нови кабинет за пословну 
кореспонденцију 

Прва три места конкурса “Blue Shirt Day” 
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ЗАНИМЉИВОСТИ...                                              

... БИСЕРИ СА ЧАСОВА 

1. Коресподенција-коференција 
2. Државна имовина је кад не можеш да носиш машине јер су тешке. 
3.Професор: Из које школе долазиш? 
-Ученик: 9. октобар 
-Професор: Ћути па није 1. септембар 
4. GOODWILL – 600Dwill 
5. *улази професорица српског језика* 
   Ученик: Да ли имамо српски? 
6. *професорица веронауке показује слику свеца* 
    Професорица: Шта је ово? Ко је ово? 
    Ученик: Да није можда скриншот? 
7. Професор: Колико ћемо имати јагњића ако имамо 40 оваца? 
    Ученик: Па зависи колико имамо овна. 
8. Професорица: Преведи I don’t know 
    Ученик: Не знам. 
    Професорица: Тачно. 
    Ученик: Шта је тачно? Па ја не знам то да преведем.  

... ГРАМАТИЧКЕ ГРЕШКЕ 

Приредиле: Пантовић Анђела, Миленковић Тамара и 
Миливојевић Јелена I1 
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ЗАНИМЉИВОСТИ... 

 
 
 
 
Приредила: Гочманац Ивана II1 

 
 

ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ВРЕМЕНУ У ВАШЕМ ЖИВОТУ 
 
Веома је важно ценити време, одолети невероватној брзини којом се данашње друштво креће 

и живот посматрати кроз тренутке вредне памћења. Да бисмо стали на пут беспотребном расипању 
времена и успели да раздвојимо битно од небитног, често нам је потребна помоћ и користан савет 
оних који су у стању да исто пруже. Наредних неколико занимљивости су подаци о просечном 
човеку које ће вас пробудити и навести на размишљање о томе како да трошите своје време. 

Људи рођени на данашњи дан делиће свој рођендан са 17 милиона 
других људи на планети. 
Током 12 година основног и средњег образовања, имаћете 17 
пријатеља. 
Тај број ће се смањити на свега два до вашег 40 – ог рођендана. 
За време просечног животног века, нарашће вам 950 килограма косе. 
За време просечног животног века, смејаћете се 18 пута дневно. 
За време просечног животног века, плакаћете просечно 4 пута 
седмично. 
Током живота преходаћете удаљеност довољну да можете три пута 
обићи Земљу по екватору. 
Појешћете 30 тона хране, што је тежина равна оној тежини 6 слонова. 
Провешћете 10 година свог живота на радном месту, а 20 спавајући. 
Исто тако, два месеца вашег живота провешћете чекајући на телефону. 
Више од 12 година гледаћете телевизију, а 19 дана живота провешћете 

тражећи даљински  управљач. 
Ако све ово имате у виду, долазите до закључка да вам само један мали део живота остаје да 

урадите оно што вас заиста испуњава. Зато не дозволите да живот управља вама, већ ви управљајте 
својим животом. 

                                                                                    
 

ПРИЧА О НУЛИ, БРОЈУ КОЈЕГ НЕМА 
 
Вавилонци су користили само два симбола у различитим комбинацијама како би представили 

бројеве од један до шездесет. 
Тек је у Индији почео да се развија нумерички систем у коме је нула експлицитно 

дефинисана прво кроз девет бројева и малом тачком која је коришћена да се означи одсуство броја. 
У седмом веку, математичар Брамагупта развио је услове за нулу у сабирању, одузимању и дељењу. 
Тако су математичари Индије сазревали и утицали на исламске и арапске културе, али је у Европи 
било опирања свему што долази са истока, па и нули. 

Међутим, до 13. века научници попут италијанског математичара Фибоначија, већ су вредно 
радили на бројевима и омогућили нули своје место у Европи. Током наредних 400 година, како је 
математика еволуирала од практичних објашњења до апстрактних функција, нула је постала камен 
темељац рачунања. 

Своју вредност нула је изнова доказала у модерном рачунарском програмирању кроз бинарни 
рачунарски систем.  
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Миленковић  Алекса I1 


